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INDLEDNING 
DIF’s bestyrelse nedsatte i 2015 en HR-gruppe, hvis to primære arbejdsområder er rekruttering af 

bestyrelsesmedlemmer og samarbejdet mellem bestyrelser og administration i DIF og i specialforbundene. HR-

gruppen har både politikere og ansatte fra DIF og specialforbundene som deltagere.  

 

Som et led i HR-gruppens arbejde blev det vedtaget, at der skulle gennemføres en spørgeskemaundersøgelse 

blandt politikere og udvalgte ansatte i DIF såvel som i specialforbundene. Undersøgelsen er tiltænkt som et internt 

arbejdsredskab, som skal bidrage til hvilke initiativer og indsatser HR-gruppen fremadrettet skal arbejde på at 

implementere.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i februar 2016 og denne rapport er en afrapportering af resultaterne 

fra spørgeskemaundersøgelsen.  

 

Rapporten indledes med konklusionen, hvor de vigtigste hovedtræk fra rapporten beskrives. Afsnittet nævner ikke 

tal, men beskriver det samlede indtryk af rapportens mange figurer. 

 

Dette efterfølger af et metodeafsnit, hvori der redegøres for svarprocenter, hvem der har deltaget samt metodiske 

forbehold. I dette kapitel diskuteres datakvaliteten af undersøgelsen ligeledes. 

 

Dernæst følger seks tematiske kapitler, der hver afrapporterer spørgeskemaundersøgelsens resultater inden for 

det givne tema. Rapporten søger som udgangspunkt at give forklaringer på, hvad rapportens mange figurer viser, 

uden at give alt for konkrete løsningsforslag/anbefalinger, da dette videre arbejde bedst foretages i HR-gruppen, 

med de kompetencer som HR-gruppen repræsenterer. 
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KONKLUSION 
Dette afsnit tjener som rapportens konklusion, hvor de vigtigste hovedtræk afrapporteres. For en uddybning af 

pointerne og analysen der ligger til grund for konklusionen henvises der til de enkelte kapitler. 

 

De mest interessante og vigtigste hovedtræk fra rapporten er som følger: 

 

1) Politikerne ser generelt langt mere positivt på samarbejdet end de ansatte.  

Et gennemgående træk i rapporten er, at på stort set samtlige spørgsmål placerer politikernes besvarelser sig mere 

positivt end de ansattes. Der kan være flere forklaringer på dette, men en oplagt forklaring er forventningerne til 

samarbejdet, som kan variere imellem de frivillige politikere og de lønnede ansatte. Når der arbejdes med frivillige, 

er der generelt en række udfordringer, man er nødsaget til at være opmærksom på. Man skal bl.a. altid huske på, at 

dette ikke er de frivilliges primære beskæftigelse og som følge deraf kan man ikke forvente samme tidsmæssige 

engagement, som de ansatte har. Dertil kommer, at politikerne er demokratisk valgte og dermed ikke udelukkende 

er valgt qua deres specifikke kompetencer i forhold til den resterende del af bestyrelsen. Derfor skal 

administrationerne – som man nu engang skal i en politisk organisation, som et specialforbund er – være indstillede 

på, at politikerne ikke nødvendigvis har alle de kompetencer, som administration ønsker og måske ikke altid har 

mulighed for at være ligeså meget til rådighed som administrationen kunne ønske.  

Den sidste del af analysen går på, at det i et vist omfang er politikerne som sætter den oveordnede strategiske 

retning for specialforbundets arbejde, og hvis man af forskellige årsager er uenig med denne retning skaber det 

naturligvis også utilfredshed med samarbejdet, især hvis en ny bestyrelse ændrer radikalt på den tidligere retning 

uden at administrationen er informeret om årsagerne til disse ændringer.  

 

Alt det ovenstående skal ikke læses som en kritik af politikerne, men derimod som en forudsætning 

administrationerne skal lære at arbejde under. Derfor er løsningen på en række af ovenstående udfordringer at 

have en langt bedre kommunikation internt i specialforbundet. Hvis kommunikationen imellem administrationen og 

bestyrelsen forbedres, herunder især i forhold til den strategiske retning, årsagerne til eventuelle ændringer i denne 

samt inddragelse i den strategiske retning, bliver det langt lettere at få en meningsfuld og god 

forventningsafstemning. Der peges da også netop på en bedre rollefordeling og forventningsafstemning som en af 

de to ting både politikere og ansatte helst ser for at styrke samarbejdet.  

 

Det skal dog understreges, at på trods af alt det ovenstående er der generel set tale om en relativ stor tilfredshed 

med samarbejdet fra både politikere og ansatte. 

 

2) Specialforbundets størrelse betyder sjældent noget for samarbejdet 

En anden interessant pointe i undersøgelsen viser, at på de knap 40 spørgsmål, der er blevet afrapporteret, var det 

kun inden for ét område, at specialforbundets størrelse gjorde en forskel i svarene, og det var omkring, hvem der 

skulle løse en række specifikke opgaver. Forskellen i det konkrete spørgsmål gav god mening og er blevet behandlet 

selvstændigt i det afsnit, hvorfor der her blot henvises til det konkrete kapitel kaldet ’opgaver’. 

 

Det faktum, at der ikke er en forskel på svarene på de resterende samarbejdsspørgsmål i forhold til 

specialforbundenes størrelse har to primære betydninger og konsekvenser. For det første viser det, at et godt 

samarbejde – uanset imellem hvem det måtte være – følger nogle overordnede grundregler, som man med fordel 

kan styrke. God kommunikation, rollefordeling, involvering osv. som rapporten peger på, er således mere eller mindre 

universelle samarbejdsråd, og som følge deraf er de gældende for alle typer af samarbejder. Konsekvensen af dette 

er således, at man kan lave initiativer målrettet alle specialforbundene uden at man behøver at lave en række 

forskelligartede tiltag afhængig af specialforbundenes størrelse. Dermed kan man også lære af og lade sig blive 

inspireret af andre specialforbund, da grundtankerne således er de samme. Det giver dermed også god mening 
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fremover at blive endnu klogere på, hvordan man kan styrke samarbejdsrelationerne i specialforbundene, og 

dermed blive langt mere detaljeret og præcis end denne rapport giver mulighed for. 

 

3) Udviklingen skal ske i fællesskab 

På trods af visse udfordringer i samarbejdet er det vigtigt at understrege, at der overordnet set er tilfredshed med 

samarbejdet og rapporten peger i flere tilfælde også snarere på et udviklingspotentiale eller på udfordringer frem 

for deciderede problemer. Dette peger på, at både administrationerne og bestyrelserne meget gerne vil samarbejde 

og har en stor interesse i at få styrket samarbejdet yderligere. 

 

Dette kommer ligeledes til udtryk, da respondenterne direkte adspurgt om, hvad der bedst kan styrke samarbejdet, 

efterspørger fælles kompetenceudvikling, fremfor bare kompetenceudvikling til den ene eller anden part. Det 

betyder også, at begge parter tager et ansvar for samarbejdet og viser, at man også gerne selv vil bidrage til et 

styrket samarbejde, og at man er åben for, at det også kræver, at man selv udvikler sig. Man kunne frygte, at 

administrationen bare pegede fingre af bestyrelsen eller omvendt, men dette er ikke tilfældet i rapporten. Det giver 

gode muligheder for at styrke samarbejdet, når begge parter er indstillede på at gøre en aktiv indsats. 

 

4) Strategisk retning og viden skal til at spille en endnu større rolle 

Det sidste punkt, der er relevant at inddrage fra rapporten er i virkeligheden ikke specielt relateret til netop 

samarbejdet, som ellers er hovedformålet med denne rapport. Det er dog alligevel af en sådan vigtighed, at det bør 

blive fremhævet alligevel. Med den nye økonomiske støttestruktur, DIF foreslår vedtages på årsmødet i april 2016, er 

det målsætningen, at der fremadrettet skal etableres strategiske aftaler med specialforbundene, som skal være 

baseret på analyser, dialog og viden omkring tendenser for den specifikke idræt såvel som det samlede 

idrætsbillede.  

 

Ud fra antagelsen om, at den økonomiske støttestruktur vedtages, bliver det dermed en ny opgave for både DIF og 

specialforbundene at tænke langt mere strategisk end tidligere, hvilket for en række af specialforbundene vil være 

en større omvæltning end for andre. Derfor er det vigtigt at bemærke de udfordringer, rapporten specifikt peger på i 

forhold til strategisk retning, som man bør have for øje i det videre arbejde med specialforbundene. Det er især 

administrationerne som mener, at bestyrelsen mangler kompetencer i arbejdet med strategiske mål, men 

bestyrelserne savner også i et vist omfang denne kompetence blandt de ansatte. Der står dermed en opgave foran 

DIF og specialforbundene i at lære at tænke og arbejde med strategiske mål. En opgave der ikke kun er gældende 

for DIF’s administration og bestyrelse, men tydeligvis i ligeså høj grad blandt specialforbundenes administrationer 

og bestyrelser. 
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METODE 
Indledningsvist vil metoden der er benyttet i undersøgelsen blive beskrevet, herunder hvilke ansatte som har fået 

spørgeskemaet, svarprocenter og metodiske forbehold. 

 

Grundtanken bag undersøgelsen var at undersøge samarbejdet imellem den administrative ledelse og bestyrelserne, 

hvilket er vanskeligt da en række forbund som sådan ikke har en administrativ ledelse, og forbundenes administrative 

struktur kan variere meget. For meningsfuldt at kunne sammenholde og måle på samarbejdet, blev det derfor 

vedtaget at følgende blev inviteret til at deltage i undersøgelsen: 

 

Bestyrelser: Alle bestyrelsesmedlemmer fra DIF og specialforbundene, som det var muligt at skaffe e-mailadresser 

på blev inviteret til at deltage i undersøgelsen.  

 

Administrationer: I specialforbund med mere end én administrativ leder blev samtlige medlemmer af ledergruppen 

spurgt. I specialforbund hvor der er én administrativ leder blev vedkommende spurgt. I de specialforbund uden 

administrativ ledere (herunder især KUF-forbundene) blev samtlige ansatte spurgt. 

 

Administrationens kontaktoplysninger og vurderinger er baseret på den seneste telefonliste for forbundene, 

samtaler med forbundene selv eller deres forbundskonsulent samt i enkelte tilfælde deres hjemmesider. 

Hvem har svaret på undersøgelsen? 

Spørgeskemaet blev samlet set sendt ud til 607 personer, hvoraf 295 valgte at besvare spørgeskemaet, svarende til 

en svarprocent på 48,6 pct. hvilket i sig selv er ganske tilfredsstillende. 

 

Spørgeskemaet blev sendt ud til samtlige 61 specialforbunds ansatte og bestyrelser samt DIF-ansatte og bestyrelse. 

Der kom svar tilbage fra 60 ud af 61 specialforbund samt DIF-ansatte og bestyrelse. Derfor er næsten samtlige 

specialforbund repræsenteret, hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende. 

 

Det endte med besvarelser fra 107 ansatte og 188 bestyrelsesmedlemmer. Det betyder samlet set at 36,3 pct. af 

svarene kommer fra ansatte, mens de resterende 63,7 pct. således kommer fra bestyrelsesmedlemmer. 

 

Specialforbundenes besvarelser er i enkelte datakørsler blevet opdelt i tre grupperinger, baseret på deres seneste 

medlemstal i 2014. I hver gruppe er der 20 specialforbund. 

 

Der er naturligvis numerisk flest svar i de 20 største forbund, men undersøgelsen er også sendt ud til langt flere i disse 

forbund.  

 

Ud af de 60 deltagende specialforbund er der i 51 af dem kommet svar fra både ansatte og politikere. 

 

Det er overordnet set meget varierende, hvem der har svaret fra det enkelte forbund, men man kan da – for at nævne 

enkelte tal – fokusere på at eksempelvis 38 formænd for specialforbund har deltaget i undersøgelsen, ligesom at 36 

direktører/generalsektærer (øverste administrative leder) har deltaget i undersøgelsen. 

 

Samlet set må antallet af respondenter, samt spredningen af disse på roller, forbund og størrelse siges at være yderst 

tilfredsstillende. Resultaterne skal dog læses med enkelte forbehold, hvilket der kort redegøres for herunder. 
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Metodiske forbehold 

Når man laver undersøgelser af denne type, er det altid relevant at vurdere, om der er mulighed for eventuelle 

fejlkilder i data. Det er vanskeligt at basere dette på noget reelt og faktuelt, men bliver i stedet en overordnet 

vurdering på baggrund af tidligere erfaringer samt de indkomne svar og tilbagemeldinger. 

 

Det første interessante metodiske forbehold, er svarfordelingen krydset med de tre førnævnte grupperinger af 

specialforbund. En statistisk test viser, at med undtagelse af spørgsmålene afrapporteret i kapitlet omhandlende 

opgaver, er der ingen statistisk signifikant forskel på hvordan disse størrelsesgrupperinger besvarer spørgsmålene. 

Derfor er ingen af de øvrige resultater opdelt på forbundsstørrelse, da svarene ganske simpelthen er statistisk set 

ens. Det er naturligvis en interessant pointe, at størrelsen på specialforbundet ikke umiddelbart ser ud til at påvirke 

samarbejdet, og med den førnævnte undtagelse in mente, er der således basis for at udtale sig mere generelt om 

samarbejdet. Dette signalerer også, at en række samarbejdstendenser og –råd er ens for alle specialforbund, på trods 

af deres store forskel i administrativ struktur. 

 

Der er dog endnu et muligt forbehold, der her skal nævnes. Efter besvarelsen af spørgeskemaet var der enkelte på DIF 

Ekstranet der klagede over, at de havde misforstået spørgeskemaet. Det drejede sig om én person, der havde 

besvaret spørgeskemaet, og én person som havde valgt ikke at besvare undersøgelsen grundet denne misforståelse. 

Dertil kommer 10-15 henvendelser omkring denne misforståelse. Disse blev alle besvaret, således at disse 

respondenter kunne svare korrekt på undersøgelsen. På baggrund af disse henvendelser blev samtlige besvarelser 

gennemgået, for at vurdere hvorvidt der var tale om enkelte misforståelser eller en systematisk fejl, som dermed 

kunne have en afgørende betydning for datakvaliteten i undersøgelsen. Misforståelsen har bestået i, hvorvidt man 

skulle svare i forhold til samarbejdet internt i eget specialforbund eller om man skulle svare i forhold til samarbejdet 

med DIF.  

 

I denne gennemgang blev især de ’åbne’ spørgsmål nærstuderet, hvor respondenterne har haft mulighed for at skrive 

deres svar med deres egne ord. I disse besvarelser er det ofte meget tydeligt om de har svaret i forhold til eget 

specialforbund eller til DIF. I denne gennemgang blev yderligere to misforståede besvarelser identificeret. 

Sammenlagt var der derfor tre besvarelser, der tydeligvis havde misforstået hensigten med undersøgelsen. Disse tre 

besvarelser blev alle fjernet fra undersøgelsen.  

 

Når man læser rapportens resultater igennem fremstår det relativt tydeligt, at dette er enkeltstående misforståelser 

og ikke en generel tendens, selvom en sådan misforståelse selvsagt er beklageligt. På baggrund af ovenstående og 

den videre gennemgang vurderes det derfor, at tendensen ikke er generel, og at data er validt.  

 

 

 

  



9  Samarbejde mellem bestyrelser og administrationer 
 Det nuværende samarbejde 

 

DET NUVÆRENDE SAMARBEJDE 
Det første kapitel i denne rapport omhandler det nuværende samarbejde imellem administrationer og bestyrelser. 

Kapitlet fokuserer indledningsvis på hyppigheden og arten af kontakt imellem administrationer og bestyrelser. 

 

Dette efterfølges af et afsnit omkring forventningsafstemningen imellem bestyrelser og administrationer og 

afsluttes med et afsnit, hvori det samlede samarbejde vurderes. 

Kontakt 

Indledningsvis er det relevant at vide mere om kontakten imellem administrationer og bestyrelser, herunder især 

hyppigheden af kontakten. Det er det første indledende resultat omkring behovet for gode samarbejdsrelationer, da 

man må antage, at jo hyppigere man har kontakt med hinanden, jo større er behovet for et velfungerende samarbejde. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne, som har deltaget i undersøgelsen, blev spurgt hvor ofte de har kontakt med 

administrationen og svarfordelingen kan aflæses i figuren herunder. 

 

Figur 1 – Hyppighed af kontakt fordelt på roller i bestyrelsen 

 
Figuren viser, at formændene generelt har den mest hyppige kontakt med administrationerne, hvor 26,3 pct. af 

formændene har daglig kontakt og 31,6 pct. af formændene har kontakt med administrationen 3-4 gange ugentligt. 

Tillæg de 15,8 pct. som har kontakt 1-2 gange ugentligt, og dermed har hele 73,7 pct. af formændene kontakt med 

administrationen mindst én gang om ugen. Man kan derfor tale om et samarbejde imellem især formanden og 

administrationen, der er så hyppigt at gode samarbejdsrelationer er af yderste vigtighed. Figuren understreger også 

vigtigheden af det arbejde HR-gruppen har foran sig, da der generelt set må siges at være en meget hyppig kontakt 

mellem bestyrelsen og administrationen. 

 

Hvis blikket kastes mod administrationen – hvor man skal huske på, at der er det kun de administrative ledere, der er 

spurgt – er billedet noget anderledes. Dette er illustreret i figuren herunder. 
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Figur 2 – Hyppighed af kontakt fordelt på roller i administrationen 

 
Figuren viser, at især den øverste administrative leder i et specialforbund meget ofte har kontakt med en eller flere 

fra bestyrelsen, og hele 94,4 pct. blandt de øverste administrative ledere har kontakt med bestyrelsen mindst én gang 

ugentligt. Hyppigheden af kontakten er mindst hos sekretærer, hvor 18,2 pct. har kontakt med bestyrelsen sjældnere 

end én gang om måneden. Der er dog ingen af de administrativt adspurgte, som har svaret, at de aldrig har kontakt 

med bestyrelsen.  Også her er det tydeligt, at der er en meget hyppig kontakt og hvor størstedelen – på tværs af roller 

– har kontakt med bestyrelsen mindst én gang ugentligt, hvilket er en yderligere forstærkning af behovet for gode 

samarbejdsrelationer. 

 

På trods af resultaterne i figur 1 og 2, er det ikke sådan, at kontakten altid er med den samme person uanset om man 

er fra en bestyrelse eller fra administrationen. Det er således kun hhv. 10,4 pct. af de ansatte og 12,4 pct. af 

bestyrelsesmedlemmerne som angiver, at deres kontaktperson altid er den samme. 

 

Det er derfor vigtigt, at den gode samarbejdsrelation ikke kun er imellem enkelte personer – eksempelvis formanden 

og direktøren/generalsekretæren – men at den er imellem hele administrationen og bestyrelsen. 

Forventningsafstemning 

Et af de vigtigste elementer i et velfungerende samarbejde er, at der er en klar forventningsafstemning imellem 

samarbejdets parter.  

 

I undersøgelsen her er respondenterne blevet bedt om at forholde sig til, hvorvidt de ved præcist hvilke forventninger 

bestyrelsen såvel som administration har til deres rolle. Forventningsafstemning kan nemlig både handle om, hvorvidt 

det er tydeligt for en administrativ leder, hvad der forventes fra bestyrelsens side, men det er i ligeså høj grad 

interessant at se, hvorvidt det er tydeligt, hvad der forventes fra administrationen selv. Der vil være nogle forbund 

hvor administrationen i et vist omfang består af en enkelt eller to personer, og som derfor ikke meningsfuldt kan svare 
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på hvilke forventninger administrationen har til dem. Disse har haft – og benyttet – muligheden for at svare ’ved 

ikke/ikke relevant’. 

 

I nedenstående figur er administrationernes besvarelser afbilledet. 

 

Figur 3 – I hvilken grad administrationen ved, hvilke forventninger der er til deres rolle 

 
Figuren viser, at de ansatte vurderer, at de ’i høj grad’ har en klar forventningsafstemning internt i administrationen. 

Kun enkelte svarer ’hverken eller’ eller ’i ringe grad’, hvorfor der må antages at være en velfungerede intern 

forventningsafstemning. Administrationerne mener dog i lidt ringere grad, at der er en klar forventningsafstemning i 

forhold til hvad bestyrelsen forventer af dem. Det skal dog understreges at langt størstedelen – hele 76,4 pct. – 

angiver, at de ved præcist, hvilke forventninger bestyrelsen har til deres rolle. De 13,2 pct. som angiver ’i ringe grad’ 

eller ’slet ikke’ kan man dog med fordel fortsat forsøge at afhjælpe. Dertil kommer at selvom knap 45 pct. svarer ’i 

nogen grad’ er det selvsagt at foretrække, hvis alle svarede ’i høj grad’, hvorfor der er et muligt udviklingspotentiale 

på dette område blandt en meget stor andel af administrationerne.  

 

Hvis blikket vendes imod bestyrelsesmedlemmerne og hvorvidt de ved præcist, hvilke forventninger der er til deres 

rolle er billedet kun marginalt anderledes. Dette kan ses i figuren herunder. 
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Figur 4 – I hvilken grad bestyrelsesmedlemmer ved, hvilke forventninger der er til deres rolle 

 
Figuren viser, et meget tilsvarende billede som figur 3 viste, dog med den forskel, at der er en endnu højere andel 

blandt ’i høj grad’ og ’i nogen grad’, hvor hele 88,6 pct. af bestyrelsesmedlemmerne føler, at de ved præcist hvilke 

forventninger bestyrelsen har til deres rolle, og 82,9 pct. føler, at de ved præcist hvilke forventninger 

administrationen har til deres rolle. Pointen er her tilsvarende med ovenstående figur, at selvom vurderingen er 

overbevisende positiv er der stadig rum for forbedringer, og der er således stadig et vist spring fra at svare ’i nogen 

grad’ til ’i høj grad’, som man kan udvikle tiltag, der kan forbedre. 

 

De to figurer giver et samlet indtryk af, at der for administrationerne såvel som bestyrelsesmedlemmerne er en 

rimelig klar forventningsafstemning, men måden hvorpå disse forventninger er defineret er relativ forskellig. I 

nedenstående figur er det afbilledet, hvordan bestyrelsens forventninger til den enkeltes rolle er defineret. 

 

Figur 5 – Bestyrelsens forventninger 
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Alle fik mulighed for at vælge flere af ovenstående muligheder, hvorfor totalen ikke bliver 100 pct. Ud af samtlige 

respondenter valgte 76,2 pct. at vælge én ting, mens 17,9 pct. valgte to ting og de resterende 6,0 pct. valgte tre af de 

ovenstående muligheder. 

 

Figuren viser, at politikerne internt i bestyrelsen primært forventningsafstemmer via mundtlige samtaler, som 

revideres løbende. Det kan eksempelvis være på bestyrelsesmøder, at forventninger til det enkelte 

bestyrelsesmedlem aftales og revideres løbende. Blandt administrationen er der primært to måder, hvorpå 

forventningerne er definerede. Den første er ligeledes via løbende mundtlige samtaler, som i et vist omfang må 

antages at dække over dialog med bestyrelsen. Som tidligere vist har administrationerne generelt en meget hyppig 

kontakt med bestyrelserne og på disse samtaler oplever 43,5 pct. således også, at der forventningsafstemmes, hvilket 

selvsagt er noget mere uformelt end via skriftlige aftaler. Den anden måde hvorpå administrationen oplever en 

forventningsafstemning med bestyrelsen er via en skriftlig strategi/plan, som er den måde 44,6 pct. af de ansatte 

oplever, at bestyrelsens forventninger til dem er defineret.  

 

Omkring 20 pct. af både bestyrelsesmedlemmerne og administrationen oplever, at forventningerne afstemmes på en 

årlig samtale, som eksempelvis kan være en MUS-samtale. 

 

Mens figur 5 viste, hvorledes bestyrelsens forventninger til den enkelte var defineret, viser den nedenstående 

hvordan administrationens forventninger til respondentens rolle er defineret. 

 

Figur 6 – Administrationens forventninger 

 
Figuren viser, at forventningerne fra administrationerne defineres i overensstemmelse med bestyrelsernes, hvilket 

de selvsagt også gerne skulle. Den eneste forskel er, at andelen som har angivet, at det sker via mundtlige samtaler, 

som revideres løbende er lidt højere. Ved at forventninger primært afstemmes ved disse mundtlige samtaler, som 

revideres løbende, er der selvsagt en risiko for misforståelser. Dette skal man være opmærksom på, og man kan 

overveje, hvorvidt der er en fordel i, at forventningerne afstemmes via skriftlige aftaler, selvom mundtlige samtaler er 

langt mere fleksible. Det er derfor en balancegang, hvor man skal sørge for at lave aftalerne så tydelige som muligt, 

for at sikre sig, at alle forstår aftalerne på samme måde. 
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I det næste afsnit kigges der nærmere på respondenternes vurdering af samarbejdet i dag. 

Vurdering af samarbejdet i dag 

Hvor de tidligere afrapporterede resultater primært har haft fokus mod et mere specifikt område, dækker dette afsnit 

over nogle helt overordnede betragtninger omkring samarbejdet i dag. 

 

For at få et indtryk af hvordan administrationerne og bestyrelserne vurderede samarbejdet, blev de bedt om at vælge 

op til tre ord ud fra en længere liste, som de følte var mest passende til at beskrive samarbejdet imellem 

administration og bestyrelsen. Resultaterne af dette er afbilledet i figuren herunder. 

  

Figur 7 – Beskrivelse af samarbejdet 

 
Figuren viser, at der er visse forskelle at spore blandt administrationernes og bestyrelsernes besvarelser. Hvor hele 

56,7 pct. af bestyrelserne har valgt ’velfungerende’ er det 38,2 pct. af de ansatte, som har valgt dette ord. Det er dog 

stadig det mest valgte ord for både politikere og ansatte. En tydelig forskel blandt de to er dog, at politikerne 

generelt har valgt mere positive ord end de ansatte, som også har valgt ord som ’overfladisk’, ’tilfældigt’ og ’dårligt’, 

som langt færre politikere har valgt. Omvendt har langt flere politikere valgt ord som ’faglig sparring’ og 

’inspirerende’. Ud fra figuren er det vanskeligt at gisne om, hvorfor denne forskel er til stede, men et bud kunne være, 

at politikerne – der for manges vedkommende har bestyrelsesposten som et frivilligt sidejob – har lidt lavere krav til 

samarbejdet og derfor også føler det mere givende end de ansatte, der har deres ansættelse som deres primære 

erhverv. 

 

Det er dog fortsat vigtigt at understrege, at hvis man kigger helt overordnet på resultaterne i figur 7, er det positive 

ord, der er blevet valgt. Der er dog noget som i figuren kunne tyde på en større tilfredshed fra politikernes side end 

fra de ansattes side i forhold til samarbejdet. For at få be- eller afkræftet dette postulat blev respondenterne bedt 

om at vurdere, hvor tilfredse eller utilfredse de er med det samlede samarbejde, hvilket kan ses i figuren herunder. 
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Figur 8 – Tilfredsheden med det samlede samarbejde 

 
Figuren viser da også, at der er en større tilfredshed blandt politikerne end blandt de ansatte med det samlede 

samarbejde. Hvor 24,4 pct. af politikerne er ’meget tilfredse’ med samarbejdet er det tilsvarende for de ansatte 8,8 

pct. Dertil kommer, at 55 pct. hos både de ansatte og politikerne er ’tilfredse’ med samarbejdet. Det er således vigtigt 

at understrege, at der samlet set er tilfredshed med det samlede samarbejde, selvom der naturligvis er plads til 

forbedringer. Over en tredjedel af de ansatte (35,7 pct.) angiver således noget andet end direkte tilfredshed med 

samarbejdet, hvorfor der stadig er behov for, at der arbejdes videre med dette område. I de senere kapitler og afsnit 

af rapporten kigges der meget mere i dybden på udvalgte dele af samarbejdet, hvorfor der i denne sammenhæng 

kun konstateres det ovenstående. Alle disse temaer og dele kan samlet set benyttes til at forklare en eventuel 

tilfreds/utilfredshed med samarbejdet, og alle temaerne spiller på hver sin måde en vigtig og afgørende rolle i at 

have et velfungerende samarbejde. 

 

Et af de elementer, der kan skabe utilfredshed med et samarbejde, er måden hvorpå eventuelle konflikter håndteres. 

Hvis konflikter ikke håndteres på en ordentlig måde, kan det nemt påvirke fremtidige samarbejdsrelationer, hvorfor 

god konflikthåndtering er en vigtig del af ethvert samarbejde. I nedenstående figur er respondenterne blevet bedt 

om at forholde sig til, hvorvidt administrationen og bestyrelsen er gode til at håndtere konflikter. 
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Figur 9 – Håndtering af konflikter 

 
 

Figuren viser, at størstedelen af politikerne (56,7 pct.) mener, at der er en god konflikthåndtering imellem 

bestyrelsen og administrationen, mens de ansatte i mindre grad er enige i udsagnet, da kun 36,3 pct. af de ansatte 

mener, at der er en god konflikthåndtering. Det er således interessant, at der også her er en overvægt blandt 

politikere, som er positive omkring et forhold i samarbejdet. Hvad dette skyldes er svært at gisne om, men i de 

følgende kapitler, forsøges dette besvaret og undersøgt nærmere. 

 

En meget stor del af de ansatte har svaret ’hverken enig eller uenig’ til udsagnet hvilket kan betyde to ting. For det 

første kan det naturligvis betyde, at de ikke har oplevet deciderede konflikter, og dermed har valgt ikke at tage 

stilling til dette. Disse vil dog typisk placere sig i ’ved ikke/ikke relevant’-kategorien, hvorfor den mere sandsynlige 

analyse er, at det varierer fra gang til gang, eller måske snarere fra person til person. Konflikthåndtering kan i et vist 

omfang hurtigt falde tilbage på enkelte personer, som har en social/faglig konflikt, og hvor nogen har haft held til at 

løse disse konflikter har andre muligvis ikke held med dette. Det er da også en stor andel af især de ansatte, som ikke 

erklærer sig enige i udsagnet, hvorfor man fremadrettet kan arbejde med konflikthåndtering og hjælpe med 

rådgivning og vejledning i måden hvorpå der løses konflikter. 

 

Et af de mulige konfliktpunkter imellem en administration og bestyrelsen er den strategiske retning, 

specialforbundet arbejder med. Der kan administrationen og bestyrelsen sagtens have forskellige holdninger til, 

hvilken retning, der er den bedste for det enkelte specialforbund. I nedenstående figur har respondenterne forholdt 

sig til hvorvidt der tit opstår uenighed imellem administrationen og bestyrelsen om den strategiske retning. 
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Figur 10 – Uenighed om den strategiske retning 

 
Figuren viser, at der også på dette punkt er et mere positivt syn blandt politikerne på samarbejdet. De ansatte oplever 

således i højere grad, at der tit opstår uenigheder, end tilfældet er blandt politikerne. Et mulig analyse af dette forhold 

kunne være, at når bestyrelsen bestemmer en strategisk retning, oplever de ikke nødvendigvis altid, hvis 

administrationen er uenige i den nye retning. I forlængelse af dette, er der også en pointe i figur 10’s resultater. 

Politikerne mener således både, at der sjældent opstår uenigheder og at man er gode til at løse eventuelle konflikter. 

Det kan både være et tillids- og et kommunikationsproblem, at der måske er ansatte, som ikke tør/vil lufte sin uenighed 

med en strategisk retning. Man skal dog også huske på, at uenighed med den strategiske retning ikke nødvendigvis er 

noget dårligt, og uenighed kan give grobund for diskussion, faglig sparring og udvikling undervejs i en 

beslutningsproces. 

 

Der er dog langt flere elementer, som er vigtige at tage med i beslutningsprocessen, og det følgende kapitel kigger 

nærmere på selve beslutningsprocessen imellem administrationer og bestyrelser. 
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BESLUTNINGSPROCESSEN 
I samarbejdet mellem bestyrelser og administrationer, er en af de væsentligste områder selve beslutningsprocessen, 

hvor det er essentielt, at der arbejdes ud fra en fælles retning, at der informeres og involveres efter behov, samt at 

alle føler beslutningerne træffes på et velinformeret grundlag. Dette kapitel undersøger netop disse forhold omkring 

beslutningsprocessen. 

Fælles retning 

Det første element i beslutningsprocessen, som har relevans for samarbejdet, er hvorvidt bestyrelsen og 

administrationen arbejder ud fra en fælles retning og har fælles ejerskab over de beslutninger der træffes. 

 

I nedenstående figur, er det illustreret hvorvidt de ansatte og politikerne føler, at der arbejdes ud fra en fælles retning.  

 

Figur 11 – Fælles retning 

 
Figuren viser, at politikerne i højere grad end de ansatte oplever, at der arbejdes ud fra en fælles retning. Hvor 68,9 

pct. af politikerne er ’enige’ eller ’meget enige’ i udsagnet, er det tilsvarende ”kun” 57,8 pct. af de ansatte. Selvom 

begge andele viser, at over halvdelen af de ansatte og to tredjedele af politikerne mener, at der arbejdes ud fra en 

fælles retning, kan det diskuteres hvorvidt dette er en tilfredsstillende andel. Dette betyder nemlig naturligvis, at de 

resterende ikke føler dette. Det er langtfra givtigt for at samarbejde, hvis man oplever, at man arbejder i hver sin 

retning, og dette er noget man aktivt bør forsøge at forbedre. Det kan bl.a. ske via bedre involvering, men det er især 

en opgave, der skal løses via bedre kommunikation imellem parterne. I et senere kapitel fokuseres der netop på 

kommunikationen imellem administrationerne og bestyrelserne.  

 

En anden måde hvorpå man kan sikre, at der arbejdes ud fra en fælles retning, er ved at sikre sig, at alle oplever et 

fælles ejerskab over de beslutninger der træffes. Ved at sikre, at alle føler et ejerskab over de beslutninger der 

træffes, betyder det dels at man er sikker på, at alle arbejder ud fra et fælles mål og dels er det befordrende for 

samarbejdet. I nedenstående figur kan andelen der mener, at der er et fælles ejerskab over beslutninger aflæses. 
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Figur 12 – Fælles ejerskab over beslutninger 

 
Resultaterne fra figur 12, er meget lig resultaterne fra den foregående figur, og beviser netop pointen om hvor tæt 

de to forhold er med hinanden. Figuren er således med til at understrege, at der er behov og mulighed for forbedring 

på dette punkt. Der kan i sagtens natur selvsagt være en række beslutninger, som bestyrelsen eller 

administrationen er nødsaget til at træffe på egen hånd, men de strategiske beslutninger bør ske ud fra et fælles 

grundlag og med fælles ejerskab over beslutningerne, uagtet hvem der reelt set har truffet beslutningen. Den 

bedste måde hvorpå man sikrer et fælles ejerskab over beslutninger er ved at involvere alle relevante parter i 

beslutningsprocessen. I næste afsnit kigges der derfor netop på involvering og information i forhold til 

beslutningsprocessen. 

 

Involvering og informering 

Som det foregående afsnit viste, er der dels ikke en fælles retning for alle, og dels er der ikke enighed om, hvorvidt 

man føler det som en fælles retning. Politikerne oplever i højere grad, at der er en fælles retning end 

administrationen gør det. Som beskrevet er det første skridt i arbejdet for en fælles retning, at alle informeres og 

involveres i beslutningsprocessen. 

 

Det er selvsagt vigtigt at understrege, at ikke alle beslutninger kan ske efter en fælles involvering, diskussion og en 

længere proces. Der er dog især inden for de strategiske beslutninger, hvor et specialforbunds fremtidige indsatser 

besluttes, at det er vigtigt, at alle arbejder ud fra en fælles retning og dermed også føler sig involveret. 

 

I nedenstående figur er det afbilledet, i hvilken grad hhv. de ansatte og politikerne føler, at de er involveret i 

strategiske ændringer.  
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Figur 13 – involvering i strategiske ændringer 

 
Figuren viser, at der overordnet set er en følelse af, at man er involveret i de strategiske ændringer, om end der er en 

vis overvægt blandt politikerne, som mener de er involverede i strategiske ændringer. Det kan naturligvis diskuteres 

i hvilket omfang, man skal involveres i strategiske ændringer. Er det overhovedet noget de ansatte skal involveres i? 

Der er ingen faste ’regler’ på området, men et frugtbart og velfungerende samarbejde vil typisk bygge på i hvert fald 

en vis grad af involvering, hvorfor det kan anbefales, at man altid søger at involvere relevante ansatte i 

beslutningsprocessen, især hvad angår de strategiske ændringer. Senere i rapporten kigges der nærmere på, hvem 

respondenterne mener bør løse en række forskellige opgaver. 

 

Selv om man ikke er involveret i de strategiske ændringer, der unægtelig vil ske løbende i en politisk organisation 

som et specialforbund, er det meget vigtigt, at politikere såvel som ansatte altid er velinformerede om årsager til, at 

der foretages strategiændringer. Ved at sikre, at alle er velinformerede, uagtet om man så er enig eller ej i disse 

ændringer, sørger man for at alle arbejder i samme retning samt at alle forstår, hvorfor de givne beslutninger er 

truffet. I figuren herunder er det afbilledet hvorvidt politikerne og de ansatte vurderer, at de er velinformerede om 

årsagerne til strategiændringer. 
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Figur 14 – Velinformeret om årsagerne til strategiændringer 

 
Det er af ovenstående årsager positivt at figur 14 viser, at der overordnet set fra både ansatte og politikere er 

enighed om, at man føler sig velinformeret om årsagerne til strategiændringer. Det man dog skal være opmærksom 

på, er først og fremmest forskellen imellem de ansatte og politikerne. Hvor hele 83,9 pct. af politikerne er ’enige’ eller 

’meget enige’ i udsagnet, er det tilsvarende ”kun” 69,6 pct. af de ansatte. Der er således knap en tredjedel af de 

ansatte som fortsat ikke føler de er velinformerede om årsagerne til strategiændringer. Det er der to umiddelbare 

problemstillinger forbundet med. For det første – og som er denne rapports primære fokus – er det et tegn på 

problemer i samarbejdet, at ændringer sker uden at dem der, antageligvis, skal implementere ændringerne er 

velinformerede om årsagerne til disse ændringer. Hvis man sørger for, at der er en god og tydelig information 

omkring årsagerne til ændringerne, kan mulige uenigheder omkring ændringerne allerede tidligt i forløbet muligvis 

løses. Som tidligere vist, er det netop ikke alle respondenterne der mener, at bestyrelsen og administrationerne er 

gode til at løse eventuelle konflikter, hvorfor der helt tydeligt er et potentiale for yderligere udvikling på dette 

område. 

 

Den anden mulige problemstilling ved at knap en tredjedel af de ansatte ikke føler sig velinformerede – og her skal 

man minde om, at der ikke er statistisk forskel på, hvad der er svaret på baggrund af specialforbundenes størrelser – 

er hvorvidt det påvirker deres arbejdsindsats. Flere studier i arbejdsmiljø viser, at ansatte generelt arbejder bedst, 

når de føler sig involverede og informerede om, hvorfor netop deres arbejde har en betydning. For at dette kan lade 

sig gøre, er det naturligvis essentielt, at man er velinformeret om, hvorfor man laver det arbejde man nu engang er 

blevet tildelt.  

 

Et andet muligt punkt for uenighed imellem bestyrelsen og administrationen er, hvis der er uenighed om, hvorvidt 

beslutningerne træffes på et velinformeret grundlag eller om de snarere er udtryk for enkeltpersoners holdning. I 

nedenstående figur har respondenterne forholdt sig til, hvorvidt beslutninger om strategiske ændringer træffes på 

et velinformeret grundlag. 
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Figur 15 – Beslutninger om strategiske ændringer træffes på et velinformeret grundlag 

 
Figuren viser, at der er uenighed om hvorvidt de strategiske ændringer reelt set træffes på et velinformeret 

grundlag. Hvor en stor del af politikerne, 77,2 pct., er enten ’enige’ eller ’meget enige’ i udsagnet, er det tilsvarende 

kun 48,1 pct. af de ansatte. Det er således over halvdelen af de ansatte som ikke er direkte enige i, at beslutninger om 

strategiske ændringer træffes på et velinformeret grundlag. Der er sågar 22,5 pct. som er direkte ’uenige’ eller 

’meget uenige’ i at dette er tilfældet. Det kan pege på to ting. Det første kan være, jf. figur 14, at de ansatte 

simpelthen ikke bliver informeret ordentligt om årsagerne til strategiændringer, og som følge deraf føler de ikke, at 

ændringer sker på et velinformeret grundlag. Da man ikke har fået årsagerne at vide, kan man nemt tro, at det derfor 

bare er en enkeltpersons holdninger, hvorfor det netop er så vigtigt at få informeret alle om årsagerne til eventuelle 

ændringer. Den anden er naturligvis, at administrationen føler at beslutningerne rent faktisk træffes uden at der er 

viden bag beslutningerne, hvilket selvsagt er et problem. Det er dog ikke nødvendigvis et samarbejdsproblem, men 

snarere et problem, der handler om hvorvidt der generelt set træffes beslutninger uden at disse foregår på et 

velinformeret grundlag. Uden at rapporten her skal omhandle dette emne, kan det nævnes, at der i den foreslåede 

ændring af den økonomiske støttestruktur netop lægges op til dialog omkring de strategiske ændringer i et 

specialforbund, for at forsøge at bidrage til at disse sker på et så velinformeret grundlag som muligt. 

 

Flere af ovenstående pointer bunder i et vist omfang i kommunikationsproblemer og som følge deraf kan noget tyde 

på, at der er visse kommunikative udfordringer, som bestyrelser såvel som administrationer bør overveje, hvordan 

man bedst muligt kan løse. Det næste kapitel omhandler derfor netop kommunikationen imellem bestyrelser og 

administrationer. 
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KOMMUNIKATION 
Endnu et af de mest centrale områder i ethvert samarbejde er kommunikationen. Ethvert velfungerende samarbejde 

starter og slutter i et vist omfang med en god kommunikation, og hvis kommunikationen er mangelfuld, kan eventuelle 

uenigheder være vanskelige at løse. Det kan påvirke beslutningsprocessen i en negativ retning, og det vil utvivlsomt 

kunne mærkes på det samlede samarbejde. 

 

I dette kapitel omkring kommunikation vil der indledningsvist blive set nærmere på tilfredsheden med 

kommunikationen, herunder respondenternes beskrivelse af kommunikationen. Derefter vil der være et afsnit 

omkring videndeling, efterfulgt af et afsnit omkring anerkendelse af indsatsen. 

 

I figuren herunder kan tilfredsheden med kommunikationen imellem administrationen og bestyrelsen aflæses. 

 

Figur 16 – Tilfredshed med kommunikationen 

 
Figuren viser, at der fra både politikere og ansatte er en relativt stor tilfredshed med kommunikationen. Tilfredsheden 

er dog klart størst blandt politikerne, hvor 31,1 pct. er ’meget tilfredse’, mens det tilsvarende kun er 10,8 pct. af de 

ansatte. Langt størstedelen af både politikere og ansatte har dog angivet ’tilfreds’ med kommunikationen. Blandt de 

ansatte er der dog også en forholdsvis stor gruppe på 18,6 pct. som har svaret ’utilfreds’ eller ’meget utilfreds’. Det 

betyder altså, at knap hvert femte af de ansatte er utilfreds i en eller anden grad med kommunikationen imellem 

administrationen og bestyrelsen, hvorfor der er et udviklingspotentiale i at få forbedret kommunikationen. 

Utilfredsheden – eller den manglende tilfredshed – kan dog skyldes en lang række faktorer, og kapitlet her forsøger 

at belyse et par af de mulige forklaringer, uden at det kan give entydige løsninger og svar. 

 

Inden kapitlet går i dybden med en række mere konkrete problemstillinger, kigges der først nærmere på den 

nuværende kommunikation. Respondenterne blev bedt om at angive hvilke ord fra en længere liste, de mente var 

mest passende til at beskrive kommunikationen imellem administrationen og bestyrelsen. Man kunne maksimalt 

vælge tre ord. Disse resultater er afbilledet i figuren herunder. 
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Figur 17 – Ord til at beskrive kommunikationen 

 
Det mest interessante ved figur 17, er de forskelle, der afspejler sig imellem politikernes og de ansattes svar. Først og 

fremmest i de tre kategorier ’afhængig af personlige relationer’, ’tillidsfuld’ og ’ærlig’ er der meget store forskelle 

imellem de to grupperinger. Hele 41,2 pct. af de ansatte har vurderet, at kommunikationen er afhængig af personlige 

relationer, hvilket kan være et potentielt problem. Hvis en kommunikation i meget høj grad er afhængig af personlige 

relationer – uden det er formelt defineret – hviler der et stort ansvar på den enkelte, som dermed har til opgave at 

sørge for at få videreformidlet de vigtige budskaber. Hvis den enkelte ikke løfter denne opgave, vil kommunikationen 

eventuelt strande et sted. Derudover er det også et muligt problem i en omskiftelig politisk organisation, hvor der 

ingen garanti er for, at de samme mennesker sidder der hvert år. Ved at kommunikationen i udpræget grad er 

afhængig af personlige relationer kan det skabe et vakuum når/hvis nogen af disse personer forlader organisationen.  

 

Det er også bemærkelsesværdigt, at der er en relativ stor forskel blandt de ansatte og politikerne i forhold til ordene 

’tillidsfuld’ og ’ærlig’, som kredser omkring det samme overordnede tema. Hvor 41,7 pct. af politikerne mener , at 

’tillidsfuld’ og ’ærlig’ er sigende ord, er det kun hhv. 29,4 og 24,5 pct. blandt de ansatte. Der er således langt flere af 

politikerne, som mener dette er tilfældet end blandt de ansatte. De ansatte mener til gængæld i højere grad at 

kommunikationen er ’mangelfuld’ og ’konfliktfyldt’ end politikerne. 

 

Det er således tydeligt at administrationerne i langt højere grad end politikerne oplever et behov for en forbedret 

kommunikation, men på trods af dette er det dog værd at bemærke, at det mest valgte ord for begge parter var ’åben’, 

og at de mere ”positive” begreber helt klart er i overtal. Der er dog stadig plads til forbedringer, og man bør overveje 

hvordan man fra central hold kan understøtte en bedre kommunikation. 
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Videndeling 

Som et led i kommunikation imellem administrationer og bestyrelsen er det nødvendigt med en god videndeling. Man 

får langtfra det optimale ud af en viden, hvis man ikke får kommunikeret denne ud til relevante parter. Dette afsnit 

handler derfor om videndelingen imellem administration og bestyrelser. 

 

Figur 18 – Tilfredshed med videndeling 

 
Figuren viser, der især blandt politikerne er en vis tilfredshed med videndelingen, mens de ansatte i langt mindre grad 

er tilfredse. Faktisk har under halvdelen af de ansatte, 47,0 pct., svaret ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med 

videndelingen imellem de to. Det er dog interessant, at den tilsvarende andel for politikerne er på 69,5 pct. Der er 

således dels tale om en uenighed imellem de to, men uanset dette er der tale om et stort forbedringspotentiale, både 

blandt politikere og ansatte. I forhold til en række af de tidligere pointer og figurer i rapporten her, viser dette også, 

hvorfor der er visse problemstillinger i samarbejdet. Der foregår simpelthen ikke en tilfredsstillende videndeling, og 

det vil sætte sine spor på figurerne fra afsnittet omkring beslutningsprocessen, samt i dette afsnit omkring 

kommunikationen.  

 

Det er dog værd at bemærke, at den manglende videndeling ikke nødvendigvis er det samme som, at politikere og 

ansatte ikke føler de har adgang til de informationer, de har behov for. Dette er illustreret i figuren herunder. 
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Figur 19 – Adgang til informationer, man har behov for. 

 
Figuren viser, interessant nok, at på trods af den manglende videndeling for mange, så oplever folk, at adgangen til de 

informationer, man har behov for, for at løse sine opgaver er tilfredsstillende, og kun et mindre antal er utilfredse med 

denne adgang. Derfor behøver den manglende videndeling ikke være et akut problem, men det kan dog forestilles, at 

det vil gøre adgangen til informationer betydeligt lettere og dertil hæve det generelle vidensniveau i organisationen. 

Det vil betyde, at den enkelte politiker/ansat ikke selv skal lede efter informationer – på trods af en tilfredshed med 

adgangen, vil det muligvis være endnu lettere, hvis der var en velfungerende videndeling. 

 

Anerkendelse 

 

Et andet helt centralt område i ethvert samarbejde er anerkendelse af hinandens evner, kompetencer og generelle 

indsats. Anerkendelse kan dække over en lang række forhold, og man må ikke forlede sig til at se alt for unuanceret 

på problemstillingen, men der kan muligvis være nogle umiddelbare anbefalinger at give videre inden for dette 

område, som kan indgå som et led i løsningsprocessen. 

 

Rapporten her kigger nærmere på vurderinger af tilfredsheden med anerkendelsen af bestyrelsen og af 

administrationen, hvor respondenten skal vurdere begge, således at man i et vist omfang både forholder sig til egen 

situation og til hvordan man selv er en del af anerkendelsesprocessen over for den anden part. Det betyder således, 

at bestyrelsen både vurderer deres oplevelse af, hvordan deres arbejde anerkendes, mens administrationen vurderer 

deres oplevelse af, hvordan bestyrelsens arbejde anerkendes. Dette sker selvsagt også omvendt. 

 

I nedenstående figur er vurderingen af anerkendelsen af bestyrelsens indsats afbilledet. 
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Figur 20 – Tilfredshed med anerkendelsen af bestyrelsens indsats 

 
Figuren viser først og fremmest, at der blandt politikerne er en rimelig tilfredshed med anerkendelsen af deres 

indsats, og kun en relativ lille andel på 6,7 pct. er ’utilfredse’ eller ’meget utilfredse’ med anerkendelsen de modtager. 

Man kan selvsagt forsøge at gøre en indsats for at rykke de 25 pct. politikere som er placeret i ’hverken eller’-

kategorien, men anerkendelse er som udgangspunkt et vanskeligt område, som er meget nuanceret og som sådan 

vanskeligt at give hurtige anbefalinger på, især på baggrund af kun ovenstående figur. En tidligere undersøgelse 

foretaget af DIF Analyse blandt landets foreninger viste, at en stor del af de frivillige først og fremmest savnede et 

”klap på skulderen” for deres indsats. Der var i første omgang ikke behov for store tiltag, men blot at man huskede på, 

at disse mennesker var frivillige, og at man som ansat ikke nødvendigvis kan forvente samme tidsforbrug og 

engagement. Det skal dog ikke forstås således, at såfremt man bare siger ”godt arbejde” til bestyrelsesmedlemmerne 

er anerkendelsesudfordringen løst, men det kan være et første skridt frem mod et bedre samarbejde.  

 

Når blikket kastes mod administrationen skal man huske på to væsentlige forskelle i forhold til bestyrelsen. For det 

første er administrationen ansatte personer, som der dermed er nogle andre forventninger til. For det andet er 

administrationerne rent formelt i sidste ende ansat af bestyrelserne, hvorfor anerkendelse til administrationerne 

også omhandler en anerkendelse fra ens arbejdsgiver, hvilket der kan være en anderledes interesse og behov for.  

 

Tilfredsheden med anerkendelsen af administrationens indsats kan aflæses i figuren herunder. 
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Figur 21 – Tilfredshed med anerkendelsen af administrationens indsats 

 
Figuren viser da også en mindre tilfredshed blandt de ansatte end tilfældet var for bestyrelsens vedkommende. 

Blandt de ansatte er 20,5 pct. enten ’utilfredse’ eller ’meget utilfredse’ med anerkendelsen af administrationens 

indsats, hvilket selvsagt er et problem på flere måder, herunder for samarbejdet. Når hver femte ansatte ikke føler sig 

anerkendt for sin indsats er det naturligvis noget, man er nødt til at arbejde på. Hvilke tiltag der konkret skal laves for 

at imødekomme og forsøge at løse dette problem er uden for denne rapports sigte, men man bør fra DIF’s side 

overveje, hvordan man bedre kan arbejde med anerkendelse internt i specialforbund. Dette område er oplagt at 

diskutere yderligere, eksempelvis i en kommende fokusgruppe i forlængelse af denne rapport. 
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OPGAVER 
I et velfungerende samarbejde er det ligeledes vigtigt, at der er en rimelig og overskuelig fordeling af 

arbejdsopgaverne. Fordelingen af arbejdsopgaver handler dog om mere end blot hvorvidt man har aftalt hvem der 

laver hvad. Det er i ligeså høj grad vigtigt, at man har en forståelse for, hvorfor nogle opgaver løses af administrationen 

og andre af bestyrelsen. Det handler om, at der skal være en enighed om, hvilke opgaver der bør løses af hvem, samt 

at forventningerne til omfanget af opgaver administrationen såvel som bestyrelsen kan løse er realistisk.  

 

I nedenstående figur er den samlede tilfredshed med fordelingen af arbejdsopgaver afbilledet. 

 

Figur 22 – Tilfredshed med fordelingen af arbejdsopgaver 

 
Figuren viser, meget lig langt de fleste af de tidligere figurer i rapporten, at tilfredsheden generelt er større blandt 

politikerne end blandt administrationen. Hvor langt de fleste af politikerne er enten ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ 

med fordelingen af arbejdsopgaver, er 54,7 pct. af de ansatte ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’, hvilket selvsagt 

efterlader knap halvdelen som værende noget andet. Det er dog kun 15,7 pct. der direkte udtrykker utilfredshed, men 

det er dog alligevel bemærkelsesværdigt, at knap halvdelen af de ansatte ikke er tilfredse med fordelingen af 

arbejdsopgaver. Hvad der ligger bag dette kan, være flere årsager. Det kan være omfanget af opgaver, såvel som det 

kan være helt ned til de specifikke opgaver, som halvdelen af de ansatte ikke mener fordeles tilfredsstillende. 

Afsnittet her søger at komme nærmere ind på, hvad der kan forklare figur 22’s resultater endnu bedre. 

 

Som rapporten tidligere har vist spiller forventningsafstemning en meget stor rolle i et velfungerende samarbejde, 

og dette gør sig især gældende i forhold til opgaveløsning. Hvis der ikke er tydelige aftaler om, hvem der løser hvilke 

opgaver, vil det potentielt set skabe grobund for uenighed, ligesom at der også er en fare for at eventuelle opgaver 

”falder ned mellem to stole” og enten ikke løses eller løses under mindre gunstige forhold. 

 

I nedenstående figur kan det aflæses, hvorvidt de ansatte og politikerne oplever, at der er en tydelig 

forventningsafstemning i forhold til, hvilke opgaver der skal løses af hhv. bestyrelsen og administrationen. 
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Figur 23 – Tydelig forventningsafstemning i forhold til opgaveløsning 

 
Figuren viser, at 33,7 pct. af politikerne i høj grad mener, at der er en tydelig forventningsafstemning i forhold til hvem 

der løser hvilke opgaver, mens det tilsvarende kun gør sig gældende for 18,6 pct. af de ansatte. Langt størstedelen af 

både de ansatte og af politikerne, hhv. 47,1 pct. og 43,7 pct., mener, at der ’i nogen grad’ er denne 

forventningsafstemning. Interessant nok mener 20,6 pct. af de ansatte, at det kun i lav grad er tilfældet. Det viser igen 

med al tydelighed, den forskel i opfattelserne, som også har været fremtrædende i en lang række af de tidligere 

figurer. Der er selvsagt et stort behov for, at der forventningsafstemmes hvem der løser hvilke opgaver. Det er dog 

ikke nemt at give specifikke anbefalinger, der kan bruges på tværs af alle specialforbundene inden for dette område. 

Dette fokuseres der i dybden med senere i dette afsnit, hvor rapporten kigger nærmere på hvem de hhv. store, 

mellemstore og små forbund mener skal løse en række specifikke opgaver.  

 

Inden dette er det dog værd lige at stoppe op og se nærmere på, hvorvidt omfanget af opgaver, der forventes at blive 

løst af hhv. bestyrelsen og administrationen overhovedet er realistiske. Det er i den sammenhæng både interessant, 

hvad den enkelte mener om forventninger til omfanget af ens egne opgaver, såvel som forventninger til omfanget af 

den anden parts opgaver.  

 

I første omgang kan vurderingen af, hvorvidt der er realistiske forventninger til omfanget af bestyrelsens opgaver 

aflæses af figuren herunder. 
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Figur 24 – Realistiske forventninger til omfanget af bestyrelsens opgaver 

 
Figuren viser, at politikerne faktisk i større grad end de ansatte mener, at forventninger til omfanget af opgaver til 

bestyrelsen er realistisk.  Baseret på figuren kan man således godt tillade sig at antage, at politikerne generelt set ikke 

føler, at forventningerne til deres arbejdsindsats er urealistiske, og at der ikke stilles urimelige krav. Det er dog mere 

interessant, at de ansatte i et vist omfang ikke mener forventninger er realistiske. Hvorvidt det skyldes, at de ansatte 

mener, at bestyrelsen laver for lidt – og forventninger som følge deraf er for lave – eller om forventninger til hvor 

meget de reelt set kan løse er for høje, er ikke til at sige med sikkerhed på baggrund af figuren. Begge dele er dog et 

muligt problemområde, som er værd at undersøge nærmere, eksempelvis i en fokusgruppe i kølvandet på denne 

undersøgelse.  

 

I undersøgelsen, blev der stillet et tilsvarende spørgsmål målrettet forventninger til omfanget af administrationens 

opgaver, hvilket er illustreret i figuren herunder. 

 

Figur 25 – Realistiske forventninger til omfanget af administrationens opgaver 

 
Figur 25 tegner et anderledes billede af især de ansattes holdning til, hvorvidt der er realistiske forventninger til 

omfanget af deres opgaver. Hele 31,4 pct. af de ansatte mener således, at der kun ’i lav grad’ er realistiske 
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forventninger. Dette betyder, at der er en stor del af de ansatte – knap en tredjedel – som oplever, at der er urealistiske 

forventninger, hvilket sandsynligvis betyder, at de oplever, at der er alt for store forventninger til omfanget af opgaver, 

der skal løses. Når man oplever, at der er alt for mange opgaver der skal løses, kan det nemt have den konsekvens, at 

enten er der nogle opgaver, der ikke bliver løst, eller at der er en række opgaver, som bliver løst utilfredsstillende. Det 

er der selvsagt ingen som har interesse i, hvorfor man bør arbejde på initiativer, der kan forbedre dette. Det første 

skridt kan være at sørge for, at der kommer en langt bedre – og mere realistisk – forventningsafstemning imellem 

parterne. Figuren viser nemlig også, at politikerne har et indtryk af, at der er realistiske forventninger, og de er dermed 

ikke klar over, at knap en tredjedel af de ansatte ikke oplever dette som værende tilfældet.  

 

Hvem skal løse specifikke opgaver? 

Rapporten har tidligere kigget nærmere på forventningsafstemningen imellem, hvem der løser hvilke opgaver, og det 

er i den forbindelse interessant at se nærmere på, hvorvidt der er enighed om hvem, der bør løse en række specifikke 

opgaver. Som nævnt i metodeafsnittet er dette det eneste område, hvor der var statistisk signifikant forskel på, hvad 

forbundene svarede på baggrund af deres størrelse, hvorfor forbundets størrelse indgår som et yderligere led i de 

følgende figurer. Respondenterne blev bedt om at forholde sig til 11 specifikke opgaver, hvoraf tre udvalgte opgaver 

behandles herunder. Svarene for de resterende otte opgaver kan findes i bilag 1. Udgangspunktet for dette afsnit er, 

at der ikke er noget ’korrekt’ svar, og rapporten giver dermed ikke bud på hvorvidt en opgave bør løses af den ene eller 

anden part. Rapporten bliver derfor i dette afsnit primært deskriptiv, hvor figurerne forklares, og hvor årsagerne til 

evt. forskelle forklares – igen uden en egentlig vurdering af, hvem der bør løse den pågældende opgave. 

 

Den første opgave, der er udvalgt til at blive kigget nærmere på er ’valg af strategisk retning’. Rapporten har tidligere 

set en del på de strategiske beslutninger, da det er helt afgørende for et godt samarbejde, at der arbejdes i fælles 

retning, men det er også interessant, at vide hvem man mener, der reelt set bør vælge den strategiske retning. 

Besvarelser kan aflæses af figuren herunder. 

 

Figur 26 – Valg af strategisk retning 

 
 

Figuren viser en række interessante forhold, som hver især kræver sin egen analyse. For det første er det interessant, 

at ingen af de adspurgte ser denne opgave som værende ’udelukkende administrationens’ ansvar at løse. Man skal 

helt frem til de største forbund, for at finde 5,8 pct. af de ansatte, som vurderer, at det ’primært er administrationen 

med assistance fra bestyrelsen’ som skal løse denne opgave. Der er derfor enighed blandt alle forbundene om, at 

bestyrelsen skal spille en rolle, men hvor stor denne rolle er varierer kraftigt afhængig af forbundets størrelse og 

hvorvidt man er politiker eller ansat. Blandt politikerne er svarene på tværs af forbundenes størrelse relativt ens, hvor 

omkring 60 pct. i samtlige størrelser mener det er ’primært bestyrelsen med assistance fra administrationen’ og 
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omkring 30 pct. mener det ’udelukkende er bestyrelsen’ som har denne opgave. Det er således ikke entydigt blandt 

politikerne, hvorvidt administrationen bør spille en rolle eller ej, men uanset hvad mener de, at det med al tydelighed 

er en opgave, der er placeret hos bestyrelserne.  

 

Denne ensartethed i besvarelserne blandt politikerne på tværs af forbundsstørrelser, ændrer sig ganske meget, når 

de ansattes besvarelser deles op forbundsstørrelser. Figuren viser på det punkt, at jo større forbundet er, jo større del 

af medansvar for valget af den strategiske retning mener de ansatte, at de selv bør have. Hvor det blandt de små 

forbund er 12,5 pct. af de ansatte, som mener det er en fælles opgave, som skal løses   af begge parter, mener 46,2 pct. 

af de ansatte i de store forbund, at det bør være en fælles opgave. Den samme andel som mener, at det primært er 

bestyrelsen med assistance fra administrationen. Det kommer ligeledes til udtryk, hvor 33,3 pct. af de ansatte i små 

forbund mener, at det udelukkende er bestyrelsen, mens det kun er 1,9 pct. af de ansatte i de store forbund, som mener, 

at valg af strategisk retning udelukkende er en bestyrelsesopgave.  

Det interessante skift i holdningen blandt de ansatte, afhængig af størrelsen på forbundet, skal sandsynligvis findes i 

de adspurgte. I de store forbund er det ledere med personaleansvar, som har ansatte under sig, og som derfor ønsker 

og føler, at de bør være involveret i den strategiske proces for forbundet. I de små forbund er der typisk én eller to 

ansatte, som har karakter af en udviklingskonsulent eller lignende, og disse mener således, at det i disse tilfælde i 

højere grad er bestyrelsens ansvar, men dog fortsat med sparring og assistance fra administrationen. 

 

Forholdet omkring, at jo større forbundet er i jo højere grad mener de ansatte selv, at de bør løse opgaverne, går igen 

ved alle de stillede opgaver. Det giver dog, som beskrevet, god mening når man også husker på, at jo større forbundet 

er, jo større vil administrationen også være. Disse administrationer vil dermed også have langt bedre forudsætninger 

for at løse en lang række yderligere opgaver, end i de administrationer hvor der kun er enkelte ansatte. 

 

Den næste opgave, der er blevet fordelt er ’ansvarlig for målopnåelse’, hvilket er illustreret af figuren herunder. 

 

Figur 27 – Ansvarlig for målopnåelse 

 
 

Figuren viser således den tilsvarende tendens blandt de ansatte, at jo større forbundet er, jo større ansvar for den 

pågældende opgave – i dette tilfælde målopnåelse – mener de ansatte selv, at de bør have. I forhold til denne opgave 

er denne ændring også tilfældet blandt politikerne, hvor de større forbunds politikere i højere grad end de mindre 

forbunds vurderer, at opgaven bør ligge hos administrationen med assistance fra bestyrelsen. Det er dog vigtigt at 

understrege, at politikerne i samtlige forbund generelt set mener, det er en opgave, der skal løses lige dele af 

administrationen og bestyrelsen. Der er dog en afgørende forskel imellem de ansatte og politikerne i forhold til denne 

opgave. Hvor en forholdsvis stor andel af politikerne mener det enten skal være udelukkende en bestyrelsesopgave 

eller i hvert fald primært en bestyrelsesopgave med assistance fra administrationen, mener administrationerne, at 

det primært bør være administrationen som skal løse denne opgave. Uden at denne rapport skal give et svar på, hvem 
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der reelt set bør løse denne opgave – da det er vanskeligt og afhænger af langt flere forhold end dette spørgsmål 

giver anledning til at besvare – er det alligevel bemærkelsesværdigt, at der inden for et så vigtigt område som 

målopnåelse ikke er enighed om, hvem der reelt set har ansvaret for denne opgave. Det kan muligvis være noget man 

internt i specialforbundet med fordel kan diskutere og få tydeligt forventningsafstemt omkring. 

 

Den sidste opgave, der behandles selvstændigt i dette afsnit er ’budgetansvar’, som er illustreret i figuren herunder. 

 

Figur 28 - Budgetansvar 

 
 

Pointerne omkring budgetansvar, som vist i figur 28, er meget lig pointerne i den foregående figur. Igen mener de 

ansatte i de større forbund, at de bør have større medansvar for den pågældende opgave, end tilfældet er i de små 

forbund. Denne gang deles denne holdning dog af politikerne, som ligeledes mener, at administrationen skal have et 

større ansvar, jo større forbundet er, selvom politikerne dog mener dette er en bestyrelsesopgave, især blandt de små 

forbund hvor 55,9 pct. af politikerne mener, at det udelukkende er en bestyrelsesopgave. 
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KOMPETENCER 
Alle de tidligere kapitler har peget på en række områder, hvor der er plads til forbedringer. Alle disse områder 

forudsætter dog, at bestyrelserne såvel som administrationerne har de fornødne kompetencer til at løse de opgaver, 

de står foran. Kapitlet kigger nærmere på både styrker og svagheder hos bestyrelsen og administrationerne. Også i 

dette kapitel kigges der på både vurderinger af sig selv og af hinanden.  

 

Indledningsvis kigger kapitlet på styrker og svagheder i kompetencerne hos bestyrelsen, hvorefter de tilsvarende 

spørgsmål gentages for administrationen.  

 

Bestyrelsen 

Når det kommer til kompetencer adskiller bestyrelserne sig fra administrationen på det naturlige punkt, at de er 

demokratisk valgt til deres position, og som følge deraf, er de ikke nødvendigvis i positionen fordi netop deres 

kompetence(r) manglede i bestyrelsen. Der må man omvendt forvente, at ansatte i administrationen ansættes netop 

fordi deres specifikke kompetence(r) var efterspurgt i forbundet.  

Da dette er tilfældet, er det vigtigt, at DIF fra central hold tilbyder kompetenceudvikling for bestyrelsesmedlemmer, 

således at de valgte politikere, har de bedst mulige forudsætninger for at løse deres opgaver. 

 

I nedenstående figur er de ansatte og politikerne blevet om at vurdere, hvorvidt bestyrelsen har de fornødne 

kompetencer til at løfte deres opgaver. 

  

Figur 29 – Har bestyrelsen de fornødne kompetencer? 

 
Figuren viser, at politikerne i højere grad end de ansatte selv vurderer, at de har de fornødne kompetencer til at løfte 

deres opgaver. Hvor knap en tredjedel af politikerne mener, at de ’i høj grad’ har de fornødne kompetencer, mener kun 

12,7 pct. af de ansatte, at det tilsvarende er tilfældet. Omvendt mener 23,5 pct. af de ansatte, at bestyrelsen kun ’i lav 

grad’ eller ’slet ikke’ har de fornødne kompetencer. Størstedelen – 51 pct. for begge – mener dog at bestyrelsen ’i 

nogen grad’ har de fornødne kompetencer. 
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Der er således – især blandt de ansatte – et indtryk af, at bestyrelserne har dele af de fornødne kompetencer, men 

ikke alle de kompetencer, der er behov for, hvilket DIF via bl.a. kompetenceudvikling muligvis kan bidrage til. Blandt de 

respondenter, som ikke har svaret ’i høj grad’ på ovenstående spørgsmål, er det blevet undersøgt hvilke kompetencer 

de vurderer, at bestyrelsen mangler. Ud fra en prædefineret længere liste af kompetencer kunne man vælge op til tre 

kompetencer, man vurderede, at bestyrelsen manglede. Resultaterne kan aflæses af figuren herunder. 

 

Figur 30 – Manglende kompetencer hos bestyrelsen 

 
 

Ligesom i stort set alle de tidligere figurer i denne rapport, er der også her relativt store og interessante forskelle i 

måden hvorpå politikere og ansatte svarer på. Figurens svarmuligheder er sorteret efter, hvor stor en andel af de 

ansatte, som mener det er en kompetence bestyrelsen mangler. Det kan man eksempelvis se resultatet af, når ’juridisk 

kendskab og forståelse’ er placeret næst-nederst hvor kun 4,5 pct. af de ansatte har nævnt denne, mens det er den 

kompetence flest politikere har valgt med 29,7 pct. Dette kunne tyde på, at selvom kompetencen muligvis mangler 

hos mange bestyrelser, så vurderer de ansatte, at andre manglende kompetencer er vigtigere – eller manglerne er 

større end juridisk kendskab og forståelse. Blandt de ansatte er det især to kompetencer, der efterspørges, og disse 

to hænger i virkeligheden tæt sammen. ’Arbejde efter strategiske mål’ samt ’sætte sig strategiske mål’ er hhv. den 

mest og næstmest valgte manglende kompetence af de ansatte. Det er faktisk hele 48,3 pct. af de ansatte, som mener, 

at bestyrelsen mangler kompetencer udi at arbejde efter strategiske mål. Dette skal man være meget 

opmærksomme på fra DIF’s side, da der i den kommende økonomiske støttestruktur lægges op til, at der skal arbejdes 

ud fra strategiske mål, men hvis knap halvdelen af de ansatte ikke mener, at bestyrelsen har kompetencer til dette, 

kan det blive et problem. Det skal dertil bemærkes, at 27,3 pct. af politikerne ligeledes mener, at dette er en 

kompetence, der er mangel på i bestyrelsen. Det kan naturligvis være en vanskelig opgave at pege på, hvilke 

kompetencer man selv mangler, men det er alligevel bemærkelsesværdigt, at hvor de ansatte er relativt enige om 

hvilke kompetencer, der mangler i bestyrelsen, så fordeler politikernes besvarelser sig noget mere jævnt, og der er 

ikke på samme måde entydige billeder af, hvilke kompetencer de selv vurderer, at de mangler.  
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Det kan dog ikke understreges nok, at de kompetencer de ansatte – og i et vist omfang også politikerne – mener der 

mangler, er strategiske kompetencer, hvad enten det er at arbejde efter et strategisk mål, sætte sig et strategisk mål, 

men også at identificere og reagere på udfordringer der måtte opstå. Disse fire kompetencer, er således i nogenlunde 

samme kategori, og det er noget man fra DIF’s side aktivt bør arbejde for at forbedre, især når der fremadrettet 

muligvis skal indgås strategiske aftaler med specialforbundene.  

 

Det skal dog ikke forstås således, at alle forbundene oplever, at der er problemer med disse kompetencer, hvilket er 

illustreret i nedenstående figur, hvor respondenterne er blevet bedt om at angive – ud fra samme liste – hvilke 

kompetencer de vurderer, at bestyrelsen er stærkest i. 

 

Figur 31 – Stærkeste kompetencer hos bestyrelsen 

 
Figuren viser nemlig, at både ’reagere på udfordringer’ og ’sætte sig strategiske mål’ er placeret i toppen af de 

kompetencer, som de ansatte vurderer, at bestyrelsen er stærkest i. Det virker derfor som om, at netop disse 

kompetencer, dels vurderes til at være de vigtigste, men også meget polariserede, at enten er bestyrelsen særlig 

stærkt til netop dette, eller også har man mange udfordringer på dette område. Det kan derfor anbefales, at man 

forsøger at blive endnu skarpere på hvad der ligger i dette emne, eksempelvis i en fokusgruppe, således at man kan 

komme nærmere på præcise, hvilke kompetencer der er behov for, samt hvordan disse kan styrkes. 

 

Det skal også bemærkes, at politikerne i udpræget grad vurderer, at bestyrelserne er gode til at sætte sig strategiske 

mål, noget 37,1 pct. af de ansatte i figur 30, mente var en af de kompetencer, som bestyrelsen manglende. 

Administrationen 

De ansatte adskiller sig fra bestyrelsen på dette område, i kraft af at de er ansatte, og som sådan må man antage, at 

de er ansat ud fra deres kompetencer og ud fra et behov for netop disse kompetencer.  

 

Direkte adspurgt, er der da også en højere andel af både de ansatte og af politikerne, som mener at administrationen 

har de fornødne kompetencer, hvilket er illustreret af figuren herunder. 
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Figur 32 – Har administrationen de fornødne kompetencer? 

 
Figuren viser, at både de ansatte og politikerne i et relativt stort omfang mener, at de fornødne kompetencer er til 

stede. Hele 42,2 pct. af de ansatte og 43,7 pct. af politikerne mener, at kompetencerne ’i høj grad’ er til stede i 

administrationerne. Dertil kommer så, at 51,0 pct. af de ansatte og 43,7 pct. af politikerne mener, at de ’i nogen grad’ er 

til stede. Samlet set kan man således konstatere, at ansatte såvel som politikere oplever, at de fornødne kompetencer 

er til stede, hvilket muligvis ikke er så overraskende. Som beskrevet er forskellen imellem politikere og ansatte, i 

sagens natur, at de ansatte netop er ansat qua deres kompetencer, og som følge deraf må man gå ud fra, at såfremt 

forbundet – hvad enten det er administration eller bestyrelse – mente, at der manglende en eller flere specifikke 

kompetencer i udpræget grad, ville søge at få disse kompetencer ansat. Af økonomiske årsager, er det dog ikke altid 

muligt at ansætte alle de mennesker man gerne ville, hvorfor der fortsat kan være visse kompetencer, som 

forbundene generelt føler, at der mangler i administrationerne.  

 

I nedenstående figur kan det ses hvilke kompetencer der vurderes, at mangle i administrationen. 
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Figur 33 – Manglende kompetencer i administrationen 

 
Når figur 33 aflæses, er det vigtigt, at man husker på, at det kun i et begrænset omfang blev vurderet, at 

administrationen ikke havde de fornødne kompetencer. Det er også her kun de respondenter som har angivet andet 

end ”i høj grad” på figur 32’s spørgsmål, som har modtaget dette spørgsmål. Derfor skal ovenstående figur ikke som 

sådan tolkes som værende kompetencer de nuværende ansatte ikke evner, men det kan derimod i ligeså høj grad 

være udtryk for yderligere kompetencer, som administration såvel som bestyrelse kunne tænke sig at tilføre 

administrationen – hvis der eksempelvis var økonomi til en sådan tilføjelse. 

 

Både de ansatte og politikere mener, at de kompetencer der primært mangler i administrationerne er 

kommunikationen internt i specialforbundet, hvilket er den interne videndeling, såvel som kommunikationen til 

klubberne. Derudover mener de ansatte også, at der mangler kompetencer i forhold til ekstern kommunikation – 

eksempelvis over for pressen, sponsorer osv. Det er således de ansattes holdning, at de kompetencer, der især 

mangler, primært drejer sig om kommunikationsforhold, hvilket hænger meget godt sammen med de afrapporterede 

resultater i kapitlet omkring kommunikation. Politikerne mener, for at se nærmere på de områder der er uenighed om, 

at administrationen mangler kompetencer til at identificere og reagere på udfordringer, hvor især det at kunne 

reagere på udfordringer er et forhold, politikerne savner kompetencer i. 

 

Hvis man omvendt kigger på, hvilke kompetencer, der vurderes til at være de stærkeste i administrationerne tegner 

der sig et interessant billede, hvilket kan ses i figuren herunder. 
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Figur 34 – Stærkeste kompetencer hos administrationen 

 
I forhold til den foregående figur, er det interessant, at de ansatte selv vurderer, at blandt de kompetencer de er 

stærkest i findes ’reagere på’ og ’identificere udfordringer’, der som bekendt var blandt de kompetencer, hvor 

politikerne mente, at administrationen havde de største mangler. Generelt viser ovenstående, at de ansatte især 

vurderer, at de selv kan arbejde efter strategiske mål samt de to førnævnte, selvom politikerne i højere grad mener, 

at det er blandt den ’faglige ledelse’, at kompetencer er stærkest hos administrationen.  

 

Samlet set tyder de to figurer på, at bestyrelserne har en række forventninger til administrationen om, at de i højere 

grad er i stand til ’reagere på’ og ’identificere’ udfordringer, da de jf. figur 33 mente, at det var blandt disse 

kompetencer at administrationerne især havde mangler. Dertil mener kun et få-tal af politikerne, at det er blandt disse 

kompetencer at administrationen fremstår stærkest. Det er således interessant, når man husker på, at rapporten 

tidligere har vist, at politikerne mener, at den strategiske retning skal sættes af dem. Det skaber en overvejelse om i 

hvilken grad politikerne ønsker at administrationen skal især reagere på eventuelle udfordringer.  
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ANBEFALINGER 
Det sidste kapitel i denne rapport omhandler enkelte anbefalinger for, hvad der er mest afgørende for et godt 

samarbejde, samt hvordan respondenterne mener, at man bedst kan styrke samarbejdet, hvilket kan tolkes som en 

anbefaling til HR-gruppen, man konkret kan arbejde videre med. Anbefalingerne er stadig relativt brede, således at 

HR-gruppen fortsat har mulighed for at vinkle det fremtidige arbejde inden for en valgt ramme, som denne rapport 

forhåbentlig kan bidrage til. 

 

Respondenterne er blevet bedt om at angive, hvilke faktorer de vurderer, er de mest afgørende for et godt 

samarbejde, og resultaterne kan ses i figuren herunder. 

 

Figur 35 – Faktorer i det gode samarbejde 

 
I tråd med resultaterne fra kapitlet omkring kommunikation er det også den faktor, som både de ansatte og politikerne 

vurderer, er den mest afgørende for et godt samarbejde. Det er yderligere med til at forstærke pointen om, at der skal 

tiltag til at styrke kommunikationen. Både de ansatte og politikerne pegede da også netop på kommunikation som 

værende en kompetence, der generelt manglede i administrationerne, hvorfor man med fordel kan tænke på tiltag 

målrettet kommunikation. Derudover peges der på forventningsafstemning og rollefordeling, som ligeledes er noget 

rapporten har kigget selvstændigt på, og som rapporten har vist, at der er visse udfordringer forbundet med. 

 

Afslutningsvis er det blevet undersøgt, hvordan de ansatte og politikerne vurderer, at samarbejdet bedst kan styrkes, 

hvilket kan ses i figuren herunder. 
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 Anbefalinger 

 

Figur 36 – Styrke samarbejdet 

 
Figuren viser, at der især er en måde, hvorpå de ansatte og politikerne mener, at samarbejdet kan styrkes. Dette er via 

’fælles kompetenceudvikling for både bestyrelsen og administrationen’, som repræsenterer en vigtig pointe. På trods 

af, at der i rapporten generelt har været en større tilfredshed blandt politikerne, mener både politikerne og de ansatte, 

at den bedste måde for at styrke samarbejdet er via en fælles indsats. En fælles kompetenceudvikling vil, udover det 

åbenlyse løft i kompetencer, også fordre bedre samarbejdsrelationer, da de givne kompetencer bliver udviklet i 

fællesskab, og ethvert tiltag der foregår i fællesskab, har et yderligere potentiale for at styrke relationerne imellem 

parterne. Hvilke kompetencer der i givet fald skal udvikles, er der tidligere i rapporten blevet givet nogle konkrete bud 

på, og man kan derfor overveje at hente inspiration til, hvilke kompetencer der savner udvikling i det kapitel af 

rapporten. Måden hvorpå kompetenceudviklingen kan finde sted, og måden som respondenterne finder dette bedst, 

giver denne rapport ingen svar på, men det kan man eventuelt overveje at inddrage som led i et fokusgruppeinterview. 

 

Den anden ting der nævnes blandt hhv. 20,0 pct. af politikerne og 28,4 pct. af de ansatte er ’værktøjer til afklaring af 

roller og forventninger’. Dette hænger godt sammen med den foregående figur, som viste, at rollefordeling og 

forventningsafstemning er blandt de forhold, som vurderes vigtigst for et velfungerende samarbejde. De tidligere 

kapitler har også vist, at der er visse udfordringer forbundet med rollefordeling og forventningsafstemning, hvorfor 

det også giver god mening at bidrage til dette, evt. i en kombination med fælles kompetenceudvikling. 
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 Bilag 
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Hvem skal løse specifikke opgaver 
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